
Uchwała Nr VI/44/328/2022 

Rady Powiatu Ciechanowskiego 

z dnia 31 stycznia 2022 roku 

 

w sprawie  przekazania petycji według właściwości 

 

Na podstawie art. 16a ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.                                     

o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2020 poz. 920 ze zm.)  i art. 6 ust. 1 ustawy  

z dnia  11 lipca  2014 r.   o petycjach  (Dz.U.  z 2018 r .  poz.  870) Rada Powiatu 

Ciechanowskiego uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 

 

Rada Powiatu Ciechanowskiego uznaje się za niewłaściwą do rozpatrzenia 

petycji z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie podjęcia przez Rady Miejskie                  

i Gminne uchwał umożliwiających podjęcie działań ratowniczych w związku                   

z Covid-19, z przyczyn określonych w uzasadnieniu stanowiącym załącznik do 

niniejszej uchwały.  

 

§ 2. 

 

Złożoną petycję przekazuje się zgodnie z właściwością do Rad Miejskich i Rad 

Gmin z terenu Powiatu Ciechanowskiego. 

 

§ 3. 

 

Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Powiatu Ciechanowskiego do 

poinformowania wnoszących petycję o przekazaniu petycji zgodnie                                  

z właściwością. 

 

§ 4. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Przewodniczący  

   Rady Powiatu Ciechanowskiego 

 

      /-/  Sławomir Morawski 



Załącznik do Uchwały  
Nr VI/44/328/2022 

Rady Powiatu Ciechanowskiego  
z  dnia 31 stycznia 2022 r. 

 
 
 

W dniu 21 grudnia 2021r. wpłynęła do Rady Powiatu Ciechanowskiego petycja                         

w sprawie podjęcia przez Rady Miejskie i Gminne uchwał umożliwiających podjęcie 

działań ratowniczych w związku z Covid-19.  

Petycja była przedmiotem obrad Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 20 

stycznia 2022r. Komisja uznała, że Rada Powiatu Ciechanowskiego nie jest właściwa 

do rozpatrywania petycji.  Jednak z uwagi na to, że w ocenie Komisji petycja nie służy 

dobru społecznemu ze względu na treści  w niej zawarte, jest przeciwna przekazaniu 

petycji według właściwości do Rad Miejskich i Rad Gmin z terenu Powiatu 

Ciechanowskiego, jako podmiotów właściwych do jej rozpatrzenia. 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach organ ma 

obowiązek przekazania petycji według właściwości. 

Z uwagi na powyższe petycja podlega przekazaniu według właściwości do Rad 

Miejskich i Rad Gmin z terenu Powiatu Ciechanowskiego, jako podmiotów właściwych 

do jej rozpatrzenia. 

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.    

  

 
       

     

  Przewodniczący  

              Rady Powiatu Ciechanowskiego 

 

            /-/  Sławomir Morawski 
 


